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Különfélék. 
Az erdésze t é s a gyümölcsfatenyésztés. Daczára annak, 

hogy hazánk éghajlati és termőhelyi viszonyai a gyümölcs
tenyésztés kívánalmainak megfelelnek, a földhasznosításnak 
ez a nagyon jövedelmező ága ma sem öltött olyan mér
téket, amelylyel megelégedni lehetne. Az uradalmak közül 
ugyan néhány év óta mind többen foglalkoznak uj gyümöl
csösök telepítésével, ott azonban, ahol a gyümölcstermesztés
sel való foglalkozásnak szintén jó talaja lenne, s ahol attól 
nemcsak közgazdasági, hanem közművelődési szempontból 
is lehetne hasznot várni: a földmives nép körében még ma 
is felette csekély haladás mutatkozik, pedig a kormány elég 
jó indulattal támogatja az eszmét, különösen pedig a mos
tani földmivelésügyi miniszter, aki legutóbb az államerdé
szetet is bevonta a gyümölcstenyésztés fejlesztését s terjesz
tését czélzó tevékenységbe. A szükséglet mértékét megítél
hetni abból, hogy az ország területén mintegy 8500 kilo
méter állami s kétszerannyi vármegyei és községi ut van, 
amelynek széleit gyümölcsfákkal szegélyezni lehetne, s 
emellett a faiskolákban előállított oltványok arra is szolgál
nának, hogy a kisbirtokos földmives osztály ingyen ellát
ható legyen annyi gyümölcsfával, amennyit arra szánható 
területe jól megbir. E vadalanyok nagy részét máig drága 
pénzért kellett beszerezni, holott ezentúl, ha a földmive
lésügyi miniszterek kezdeményezése sikerülni fog, az évente 
mintegy millióra tehető vadalany mennyiségét felesleges 
költekezés nélkül fogja legalább javarészben az államerdészet 
szolgáltatni. Evégből ugyanis a megfelelő termőhelyi! terüle
tekkel rendelkező kincstári erdöhatóságok vadgyümölcsfa
iskolákat fognak telepíteni s abban a kerületekben gyűjtött 
vagy agyümölcsészeti miniszteri biztos utján rendelkezésére 
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bocsátott magvakból gyümölcsfa-alanyokat nevelnek s ezeket 
a fentebb emiitett állami és községi faiskolák kezelöségének 
adják át a faiskolákba való elültetés s azután beoltás végett. 
Az erre vonatkozólag kiadott rendelet mellett a földmive
lésügyi minister kimeritö utasítást is adott a vad gyümölcs
fák magvainak gyűjtésére, kezelésére s a vadcsemeték 
(alanyok) nevelésére nézve. (A rendelet és a melékletét 
képező utasítás ugyanezen füzet „Evd. Rend. Tára," cz. 
rovatában is megjelenik.) Az eddigi terv szerint a vadalma, 
vadkörte, a vadcseresnye és a sajmeggy csemetéi fognak 
nagyban termeltetni, ezeken kivül azonban az úgynevezett 
cseresnyeszilva és a kis kék dobzó szilva csemetéinek 
előállítására is gondot fordit a minister. Néhány erdöható-
ságnál a csemetekert telepítési munkálatokat már az idén 
meg kellett kezdeni. (Sylvius.) 

Kopáraink ügye . Ugyanezen füzet első czikkében fel
jegyeztem már, hogy a kopár területek beerdösitésének 
egyesületünk által újonnan felszínre vetett kérdése magá
nak az országgyűlésnek munkaprogrammjában is helyt fog
lal. Ez azonban éppenséggel nem teszi mellőzhetővé, 
söt még inkább kívánatossá teszi, hogy a kérdés az 
ország egyes érdekelt vidékein közvetlen tanulmányozás 
alá vétessék s hogy addigra, mire a tervbe vett kormány
intézkedések kezdetüket vehetik, legalább is kedvező han
gulat ébredjen az érdekelt birtokosokban kopár területeik 
beerdösitésének eszméje iránt. 

Történt már e tekintetbe is valami. Ugyanis, amint 
értesülünk, a Nyitravármegyei Gazdasági Egyesület f. hó 
10. tartott választmányi ülésébena kopárok beerdösitésének 
ügyével, még pedig a nyitrai erdögondnokság kezdeménye
zésére, szintén foglalkozott s elhatározta, hogy a mező
gazdasági mivelés alá nem vehető kopár területek be-
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fásítása érdekében mozgalmat indít, a kopár területeket 
összeiratja s ezek befásitását az állami erdészeti közegek
kel karöltve teljesiti. 

Mindenesetre követendő példa, kivált a községi erdő
ket kezelő erdögondnokságok vezetői számára, akiket 
működési körük a gazdasági egyesületekkel sokszor érint
kezésbe hozhat s az egyes vármegyék kopár területeit 
kerületük bejárása alatt szerzett tapasztalataik után job
bára mind ismerik. 

A példa követésre méltó, annál inkább, mert két
ségtelen, hogy a kopárok beerdösitésének ügyét jól meg
oldani csupán valamennyi számbavehetö tényezőnek áldo
zatra kész közreműködésével lőhet; ha pedig már az 
erdészet az ügyet pártfogásába vette, kötelességünkké lett 
s érdekünkben is áll, hogy azokat a befolyásos tényező
ket a legszélesebb körre kiterjeszkedve megkísértsük a 
közremüködésre megnyerni. (Sylvius.) 

Fenyöfélék tüleveleibö l készítet t padlószőnyeg . A 
kereskedelemügyi m. kir. ministerium által kiadott „Talál
mányok leírása" czimü havi folyóiratban (XIV. kötet 1 . 
szám) olvashatjuk, hogy Gerkán Gy. és Ziezt A'.-nek 
(Hamburgban) sikerült a linóleum név alatt ismeretes padló-
szőnyegben a parafát (melyből a linóleum áll) a fenyő-
félék tüleveleivel pótolni. Feltalálók a padlószönyeget ugy 
készítik, hogy a fenyőtűket fehérítés és feldolgozásra 
alkalmassá tétel czéljából előbb lúggal, vagy savval keze
lik, azután nyers, vagy kiszántott állapotban felaprítják, 
összekeverik a padlószőnyeg minőségének megfelelően 
megválasztott oxydált olajokkal, továbbá gyantával, terpen-
linnel és festékkel s e keveréket rákenik az alátét-szövetre, 
ugy, mint az a linóleumnál történik. 

A tülevelek felhasználásával előállított padlószőnyeg 
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állítólag olcsóbb, jobb s kellemesebb illatú a parafából 
készített linóleumnál. (Közli: Pech K.) 

A Kerme s reniformi s Geoffr. nevü, tölgyfákon élö s 
általában véve ritkán előforduló paizstetüfaj, melynek fel
lépéséről az „Erdészeti Lapok" f. é. VII. számában vol
tam bátor rövid czikket közölni, a helyszínén szerzett 
ujabb észleleteim szerint még található Halászi és Miklós
falu mosonvármegyei községek erdőiben is. E helyeken 
azonban előfordulása még csak szórványosnak mondható. 
Szembetűnő károsítást itt nem okozott még, de elterjedése 
az ákáczpajzstetüéhez, valószínűleg hasonló életmódja 
miatt, mindenesetre megakadályozandó lesz. 

Jellemző körülménynek mondható, hogy ezen Kermes-
fajt csakis olyan tölgyesekben találtam, melyek talaja 
aránylag sekély s vizenyős áradvány, hol nagyobb eső
zések után a viz hosszabb ideig is állva marad s igy a 
gyökerektől a szükséges levegőt távol tartja. 

A tölgy (kocsányos) mindenütt a fekete nyárral együtt 
fordul elö, de a nyárfákon a Kermes egyáltalában véve 
nem volt feltalálható. 

A fák sinyiödése Halásziban és Miklósfaluban nem 
szembetűnő, mint az a csornai erdőre vonatkozólag, hol 
először észleltem a bajt, határozottan állitható, de előb
biekben az előfordulás is sokkal kisebb mérvű ; mindazon
által valószínű, hogy a megtámadott fák ott sem egész
ségesek többé. 

A Kermes reniformisnak eddig mindenütt csak üres 
pajzsait találtam s a tölgyieveleken észlelt rozsdaszinü 
száradási foltocskákból következtethettem, hogy a fiatal 
pajzstetvek a levelek alsó feléhez voltak tapadva s ott 
szívták magukba a tápláló fanedvet, de élö Kermest szorgos 
keresésem daczára sem tudtam találni. A meglévő bajra 
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figyelmessé téve, jövő tavaszon lesz csak esetleg alkalom 
az életmódra vonatkozó biztosabb adatokat is beszerezni 
s azokat az érdeklődő igen tisztelt szakközönség elé ter
jeszteni. (Közli: Ratkovszky K.) 

Helyreigazítás. A badeni meggy-tenyésztésére vonat
kozólag az „Erdészeti Lapok" f. é. III. számában meg
jelent leírásban tollhiba folytán 1000 db csemete ára 
3 frttal van felvéve, holott ennyi jól kifejlett, elültetésre 
alkalmas 1 éves meggyfacsemete 30 frtba kerül. A lényeges 
árkülönbség a telepítési költségeket kat. holdanként 
189 frttal emeli, ugy hogy a holdankénti és évenkénti 
tiszta jövedelem az első 4 éves gazdálkodási időszak alatt 
592'2 frtról 549"9 frtra száll le; a következő 3 éves 
gazdálkodási szakok alatt a jövedelem változatlanul meg
marad 857.9 frtnak. 

A jövedelemcsökkenés az első 4 év alatt is olyan 
csekély, hogy az ezt okozó árkülönbség bizonyára senkii 
sem riaszt vissza a meggyfatelepitéstöl, a kinek erre való 
földje és munkakedve van. (Közli: Ratkovszky K.) 

„Vadászhit". Ily czimü könyvre kaptunk kezeinkhez 
egy előfizetési felhívást, melyből (arra számítva, hogy a 
munka iránt olvasóink közöl sokan fognak 
a következőkben közöljük a szerző felhívását: 

Diána híveihez! Meglehetősen szegény vadászati 
szakirodalmunk mindezideig nélkülözi a mai vadász
nemzedék egy részének érzékébe is átment régi vadász
babonák, hiedelmek stb., szóval mindama dolgoknak 
gyűjteményes irodalmi összefoglalatát, melyek Ú J írd 
való és képzelet, részint pedig a „természetfeletti titok-
zatok" szálaiból, ködképeiböl összeszőve, a „vadászhit" 
különleges kultuszát alkotják. E hiányt pótlandó, elhatá
roztam, régóta gyűjtögetett idevágó adataim alapján a 
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magyar — inkább csak a r ég i—vadászság „Vadászhitét" 
összefoglalva megírni azok számára, kik a nemes vadász-
sportnak nemcsak a gyakorlati, tehát egyoldalii, de szellemi 
részében is tudnak élvezetet találni. A mü kiadását az 
ismert szegedi első mükiadó intézet tulajdonosa: Bába 
Sándor barátom vállalta magára, ki úgyis, mint a könyv
kiadás terén elismert ambicziózus szakember s úgyis mint 
Dianának régi igaz hive a tárgyszeretettöl is ösztönöztet-
vén — kellő biztosítékot nyújt ezek révén arra nézve, 
hogy a „Vadászhit" a legtetszetősebb s a modern Ízlésnek 
megfelelő kiállításban fog a magyar könyvpiacz díszére 
válni. Ezek után a vadászközönség pártfogásába és jó
indulatába ajánlva ezen ujabb vadászirodalmi zsengémet, 
maradtam hazafias tiszteletlel és vadász üdvözlettel 
Lakatos Károly, a „Vadászhit" szerzője. 

A szerző után a kiadó fordul a vadászat iránt érdek
lődő közönséghez s a megjelenő munkát néhány vonással 
általánosságban jellemezvén közli a benne foglalt czikkek 
egy részének czimsorozatát. Ezek után Ítélve a munka 
mindenesetre igen érdekesnek és változatos tartalmúnak 
látszik. Néhány czimet a következőkben mi is felsorolnnk: 

A vadászhitröl általában. — Vénasszony, czigány, 
zsidó, menyecske, leány stb. a vadászbabonában. — Lidi 
kötője. — A rosz jelek. — Jó jelek. — Macska, kigyó, 
ragadozó madár — a rosz jelek között. — Az akasztófás 
madár symbólumai. — A fatális napok. — Pap a vadász
babonában. — Elhullatott sörétszemek. — A hibázhatlan 
puska. — A vadászpech. — A vadászándung. — Elő
érzetek. — A fekete sólyom-, eb-, ló- és agár jelentősége 
az álomban. — Az ebek, marhák és lovak rémlátásáról. 
— Mikor a vadász eb marakodik a semmivel. — Vadászi 
mester-fogások. — A hatodik érzék. — Rejtelmek és titok-
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zatok. — Vadászi bübájosság. — Röpke vadászmondások, 
stb. stb. 

A munka ára 2 frt. Megrendelhető Bába Sándor 
könyvkiadó és müintézetében (Szegeden). 

Fatermelök, fakeresked ö czégek , faiparvállalato k nev -
es lakjegyzéke . Reánk erdészekre nézve is kétségtelenül 
érdekes könyv jelent meg abban a munkában, ami Bécs
ben — már 1897. évről keltezve — most került ki a 
sajtó alól a fentebb jelzett tartalommal. Czime: „Adress-
buch der Holz-Interessenten Österreich-Ungarns mii 
Bosnien und Herzegovina". Szerkesztette az „Österr.-
Ungar. Centralblatt für Walderzeugnisse" cz. bécsi folyóira 
kiadóhivatalának főnöke, Jacques Sachs; kiadta ugyan
azon folyóirat kiadóhivatala. 

A könyv tulajdonképen II. kiadása a 16 évvel ez
előtt „Nachschlagewerk für alle Holzinteressenten" cz. alatt 
megjelent munkának, melynek adatai az idők folyamán 
bekövetkezett változások miatt máig majdnem teljesen 
használhatlanokká váltak. Ép azért szerző egészen uj ala
pon, nagy utánajárással, sok veszödsőggel, magánúton 
s a hivatalos támogatást is felhasználva egészen újonnan 
állította össze könyvét, mely Ausztria valamennyi tarto
mányán, a Magyar Állani egész területére s az okkupált 
tartományokra is kiterjeszkedve valamennyi jelentékenyebb 
fatermelönek, fakereskedésnek, fürészteleptulajdonosnak s 
faiparvállalatoknak lakczimét tartalmazza s egészben véve 
4250 helyről 9000 czimet közöl. 

A könyv I. része a fakereskedök s faiparvállalatok 
stb. egyesületeit sorolja fel, az igazgatósági tagok meg
említésével ; II. része első sorban a fatermelök, fakeres
kedök, fürészteleptulajdonosok és faiparvállalatok lak
jegyzékét, másodsorban a cellulózé, fagyapot- és fapapir. 
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anyag-gyárakat, még pedig aként, hogy a helyeket az 
egyes tartományok, országok szerént csoportosítva sor
rendben közli, ugyanily rendbe szedvén az egy helyen lévő 
czégek neveit is, megemlítvén mindegyiknek foglalko
zását, söt a nagyobb fatermelökre és fürészteleptulajdono
sokra nézve az általuk évente termelt anyag mennyi
ségét a fürészkeretek, kör- és szalagfűrészek stb. számát 
i s ; a harmadik részben azokat a nagyobb czégeket nevezi 
meg, melyek fűrészek s más egyéb fafeldolgozó gépek, 
gépalkatrészek s eszközök előállításával foglalkoznak; a 
negyedik részben különféle czégek hirdetményeit közli, 
mely czégek az erdőgazdálkodással, fatermeléssel s feldol
gozással foglalkozók szükségleteinek fedezésére szolgáló 
czikkeket árulják. Végül a névjegyzékben a könyv ada
tainak összeállítása s nyomlalási munka folyama alatt be
következett változásokat függelékbe foglalva szintén fel
sorolja. 

A könyv adatainak használhatóságát növeli az a 
körülmény, hogy rövid szavakban s inkább jelzésekben 
lehető részletes tájékozást nyújt. Igy megjelöli, hogy 
az illető a bejegyzett czégek közé tartozik-e vagy nem; 
hogy mikor alapíttatott; hogy kisebb vagy nagyobb vízi, 
vagy gözfürészszel dolgozik-e; nagyobb termelőnél, hogy 
milyen anyagokat s évente mennyit termel; nagyobb 
fürésztelepnél, hogy hány s milyen fürészszel dolgozik s 
mekkora az évi termelése; faiparvállalatnál, hogy fafel
dolgozásnak mely ágazatát tartja üzemben ; stb. s végül 
ha az illetőnek másutt is van üzeme, azt is jelzi. 

Mindezeknél fogva a könyvecskét valóban hézagpótló, 
haszonos munkának kell elismerni, mely az érdeklődök 
ügyeimére minden tekintetben méltó. 

A könyv ára vászonkötésben 3 frt 60 kr. Megszerez-
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helö (bármely könyvkereskedés utján is) az „Ósterr.-
Ungar. Gentralblatt für Walderzeignisse" kiadóhivatalától 
(Wien III 2 Práter-gasse 5.) vagy V. Frick könyvkereske
dőtől (Wien I.) (Közli; Sylvius.) 

Mezőgazdasági statisztika . Az 1895. évi VIII. t. cz. 
alapján végrehajtott mezőgazdasági statisztikai összeírás 
eredményeinek feldolgozása befejezéséhez közeledik s az 
első kötetek már néhány nap múlva sajtó alá bocsáttat
nak. Mielőtt azonban az országos m. kir. statisztikai hiva
tal a nagy mezőgazdasági statisztikai munkálat kinyoma-
tása iránt intézkedhetnék, lehetőleg pontosan ismernie 
kell a szükséglet mérvét, hogy az előállítandó példányok 
számát ehhez képest lenesen megállapítani. A mintegy 
800 fólió ivnyi terjedelemben tervezett, 5 kötetes mun
kának előfizetési dija erős vászonkötésben 10 frtban van 
megállapítva. Az előfizetési összeg az országos m. kir. 
statisztikai hivatalhoz küldendő be legkésőbb a folyó év 
végéig, a mely idő elteltével a mezőgazdasági statisztikai 
müvek az előfizetési árnak négyszeresére rugó bolti árban 
lesznek csak megszerezhetők. A könyvre olvasóink figyel
met a f. évi VII. füzetnek ugyanezen rovatában egyszer 
már felhívtuk. 

Halálozás. Bittér Gyula okleveles erdész (Szemlakon), 
az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja és Brecz 
Sándor nyugalmazott grófi erdömester (Dobsinán) az Orszá
gos Erdészeti Egyesület alapitó tagja meghaltak. Béke /toraikra! 
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